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Ч Ы С  Т Ы  Д О М

С Е  З О Н  Н А  Р Ы Х  Т О  В А К

ФАР ШЫ РА ВА НЫ ПЕ РАЦ
Спат рэ бiц ца: бал гар скi 

пе рац — 3 кг, квя цiс тая ка-

пус та — 1,5 кг, цы бу ля — 0,5 

кг, морк ва — 1,5 кг, бак ла-

жа ны — 1,5 кг, алей — 150 

мл. Ма ры над: ва да — 1 л, 

во цат 9 % — 350 мл, цу-

кар — 350 г, соль — 2 ст. 

л., па 7 га ро шын дух мя на га 

i чор на га пер цу, час нок.

Морк ву ачыс цiць, на драць на буй ной тар цы. Бак ла жа-

ны на рэ заць то нень кi мi бру соч ка мi. Цы бу лю ачыс цiць i 

па рэ заць ку бi ка мi.

На алеi аб сма жыць цы бу лю, морк ву i бак ла жа ны. Па са-

лiць, па пер чыць на смак i да вес цi да га тоў нас цi. Ад ста вiць 

асту джац ца.

З пер цаў вы да лiць хвос цi кi так, каб атры ма лi ся «мi сач-

кi» для на чын кi.

Блан шы ра ваць iх у кi пя чай ва дзе 2-3 хвi лi ны.

Квя цiс тую ка пус ту ра за браць на су квец цi i ад ва рыць 

5 хвi лiн. Асту дзiць.

У кож ны пе рац па клас цi на чын ку i пры крыць яе су-

квец цем ка пус ты, доб ра ўцiс ка ю чы, каб ага род нi на не 

вы па да ла.

Пры га та ваць ма ры над: у каст ру лi да вес цi да кi пен ня 

ўсе iн грэ ды ен ты i ва рыць 5 хвi лiн.

На дно кож на га сло i ка мож на на рэ заць 1—2 зуб чы кi 

час на ку. Мож на па жа дан нi да даць для пi кант нас цi не-

каль кi не вя лi кiх ка ва лач каў гор ка га пер цу.

Фар шы ра ва ны мi пер ца мi на поў нiць сло i кi. За лiць кi-

пя чым ма ры на дам. Пры крыць веч ка мi i стэ ры лi за ваць 

15 хвi лiн. За ка таць сло i кi, пе ра вяр нуць уверх дном i па-

кi нуць асты ваць.

ЗЯ ЛЁ НЫЯ ПА МI ДО РЫ ВА ЎЛАС НЫМ СО КУ
Спат рэ бiц ца: па мi до ры — 1 кг, пе рац бал гар скi — 5-6 штук 

(мож на менш), час нок — 5 зуб чы каў, зя ле нi ва — якое па да-

ба ец ца, на прык лад хрэн i гор кi пе рац. Для ма ры на ду: ва да — 

1,5 л, соль — 2 ст. л., цу кар — 2 ст. л., во цат — 3 ст. л.

Па мi до ры па рэ заць на доль кi, пе рац — на ка ва лач кi па-

ме рам пры клад на 2х2 см або са лом кай, зя ле нi ва па сек чы, 

час нок пра пус цiць праз час ноч нi цу або дроб на па рэ заць, 

гор кi пе рац на рэ заць дроб на. Пры га та ваць ма ры над, змя-

шаў шы ўсе iн грэ ды ен ты i да вёў шы да кi пен ня (во цат да даць, 

ка лi ра сол за кi пiць). У каст ру лi ста ран на змя шаць ага род нi ну 

i зя ле нi ва i за лiць га ра чым ма ры на дам. На крыць та лер кай 

i звер ху па ла жыць груз. Па кi нуць на су ткi — i мож на ес цi. 

А мож на па стэ рыль ных сло i ках рас клас цi пад по лi эты ле на-

выя веч кi i за хоў ваць у ха ла дзiль нi ку або ў скле пе.

Або больш пi кант ны ва ры янт

Спат рэ бiц ца: па мi до ры зя лё ныя — 1 кг, соль — 1 ст. л., 

цу кар — 1 ст. л., во цат — 70 мл, час нок — 5—7 зуб чы каў, 

пе рац гор кi — 1-2 шту кi, зя ле нi ва пят руш кi i сель дэ рэю.

Вы мы тыя ага род нi ну i зя ле нi ва трэ ба пад рых та ваць: па-

мi до ры раз рэ заць на доль кi, зя ле нi ва па сек чы, час нок пра-

пус цiць праз час ноч нi цу або дроб на па рэ заць, гор кi пе рац 

на рэ заць дроб на. Усё змя шаць i па кi нуць на па ру га дзiн 

пры па ка ё вай тэм пе ра ту ры. На поў нiць сло i кi атры ма най 

на рых тоў кай. Ва ды не да да ваць нi кроп лi. На крыць веч кам 

i па кi нуць у па коi на су ткi. По тым — у ха ла дзiль нiк.

ЯК ЛЁГ КА АЧЫС ЦIЦЬ КАФ ЛЮ АД ПЛЯМ
Пра па ну ем не каль кi пад ка зак, якiя да па мо гуць 

ачыс цiць каф лю, вы да лiць бруд па мiж шва мi, а так-

са ма за ха ваць глян ца вы бляск i ахай ны вы гляд ра-

бо чай сця ны.

Спо саб 1

Не аб ход на раз вес цi ў 4 л ва ды 4 ст. л. бу ры (па ра шок 

мож на на быць у ап тэ цы цi ў кра мах для са да во даў), 100 мл 

во ца ту i 100 мл на ша тыр на га спiр ту. На ма чы це плiт ку 

атры ма ным срод кам i злёг ку па тры це. Рас твор лёг ка вы-

да лiць лю быя за брудж ван нi i не па кi не раз во даў.

Спо саб 2

Рас тва ры це ў 0,5 л ва ды 3 ст. л. со ды. Атры ма ны сро-

дак на ня сi це на губ ку, а за тым пра тры це ёй па верх ню. Для 

ачыст кi швоў вы ка рыс тоў вай це ста рую зуб ную шчот ку, 

змо ча ную ў со да вым рас тво ры.

Спо саб 3

Вазь мi це ка ва ла чак лi мо-

на i пра тры це за бру джа ныя 

ўчаст кi. Праз 15 хвi лiн лi мон-

ны сок раз мяк чыць тлушч, 

i  яго мож на бу дзе лёг ка вы-

да лiць губ кай.

Спо саб 4

Асаб лi ва за ста рэ лыя 

тлус тыя пля мы мож на на цер-

цi со да вай каш кай, а за тым 

рас пы лiць на iх во цат. Пас ля та го як ад бу дзец ца рэ ак-

цыя, прос та пра тры це па верх ню мяк кай ануч кай. Во цат 

не толь кi доб ра вы да ляе тлушч, але i на дае ке ра мiч най 

па верх нi бляск.

Спо саб 5

Ка лi швы па мiж плiт ка мi па ста ян на за брудж ва юц ца, 

ска рыс тай це ся прос тым тру кам: вы мый це iх ад ным з пра-

па на ва ных спо са баў, дай це вы сах нуць i на тры це звы-

чай най па ра фi на вай свеч кай. Такую ж пра цэ ду ру мож на 

зра бiць i з каф ляй у ван най, дзе швы час та па кры ва юц ца 

цвiл лю.

ХАТНЯЯ ЭНЦЫКЛАПЕДЫЯ

На пэў на, мно гiм цяж-

ка ўя вiць на род ную 

ар тыст ку Бе ла ру сi Iну 

Афа нась е ву на град ках, 

але спя вач ка з за да-

валь нен нем зай ма ец ца 

i не вя лi кiм ага ро дзi кам, 

i рас кош ны мi квет нi ка мi 

на за га рад най ся дзi бе.

Iна Афа нась е ва нi ко лi не 

ха ва ла свае ка ра нi — яна 

на ра дзi ла ся ў вёс цы. Насам-

рэч яе жыц цё — яск ра вы 

прык лад та го, што для та-

ле на вi та га дзi ця цi мес ца 

жы хар ства зна чэн ня не мае. 

Iна зай ма ла ся му зы кай, вы-

сту па ла ў дзi ця чым ка лек-

ты ве, якi шмат гаст ра ля ваў. 

А вось ад роз нiць пят руш ку 

ад кро пу, па куль жы ла ў 

баць коў скiм до ме, не маг-

ла. З дзя цiн ства яна ма ры ла 

жыць у го ра дзе i ажыц ця вi ла 

гэ тую ма ру ад ра зу пас ля за-

кан чэн ня шко лы.

— А ка лi ў вас з'я вiў ся 

за га рад ны дом?

— Га доў шэсць та му. 

Я прос та за ка ха ла ся ў ту-

тэй шую пры ро ду. Наш аг ра-

га ра док рас кi нуў ся на бе ра-

зе Бя рэ зi ны — не ве ра год на 

пры го жае мес ца! Праз рэч-

ку — Бя рэ зiн скi бiя сфер ны 

за па вед нiк, якi мы не раз 

на вед ва лi.

У гэ тым до ме мы вы ра-

шы лi пра вес цi доб ры ра-

монт, каб ён стаў больш 

кам форт ны. Для мя не вель-

мi важ на, каб бы ло зруч на 

i пры го жа. Ця пер нi ван на, 

нi газ — ужо не праб ле ма 

i ў вяс ко вым до ме. Не ча ка-

на для ся бе за ня ла ся ага-

ро дам. Мы лю бiм па мi до ры, 

а тыя, што куп ля лi ў кра ме, 

на ват не ме лi па ху. Для па-

чат ку я вы ра шы ла па са дзiць 

не каль кi кус тоў та ма таў. 

На шы су се дзi, хоць i вель мi 

за ня тыя лю дзi, зна хо дзяць 

час на ага род. Яны i мя не 

пад ах во цi лi за няц ца зем ля-

роб ствам. Так да па мi до раў 

да да ло ся ўсё ас тат няе. Тут у 

нас вя лi кi ўчас так, ёсць дзе 

раз гар нуц ца. Ста ле ючы, 

мы за дум ва ем ся пра тое, 

што трап ляе на наш стол. 

Не ве даю, дзе i як вы рошч-

ва юць ага род нi ну i са да вi-

ну, якiя пра да юць у кра мах 

i на рын ку. Мне ж ха це ла ся, 

каб мая ўнуч ка ела чыс тыя 

клуб нi цы.

— Ага ро дзiк у вас хоць 

i не вя лi кi, але вель мi сiм-

па тыч на вы гля дае. Ня ўжо 

i град кi по ле це?

— Ага род i цяп лi ца ар га-

нi за ва ныя па вод ле ме та ду 

Мiт лай дэ ра, якi пра ду гледж-

вае, што пер шы крок — гэ та 

вы зва лен не зям лi ад пус та-

зел ля са мым дбай ным чы-

нам. А ў вуз кiх ага ро джа ных 

град ках яму ня ма дзе раз-

гу ляц ца. Там у мя не рас це 

ўся ля кая зе ля нi на, а так са ма 

ка бач кi, тра вы, клуб нi цы, су-

нi цы, бу ра кi. У цяп лi цы — па-

мi до ры, бак ла жа ны, пе рац. 

Мы не вы рошч ва ем буль бу 

з раз лi кам, каб ха пi ла да на-

ступ на га ўра джаю, нам яна 

па да ба ец ца ад ра зу з град кi.

— Яшчэ тут шы коў-

ны сад, ма лiн нiк, ажы-

ны. А хвой нi кi — гэ та чыя 

iдэя?

— На шчас це, у нас з му-

жам су па да юць гус ты. Мы 

вы ра шы лi па са дзiць шмат 

та кiх дрэў, та му што пры-

яз джа ем сю ды круг лы год, 

i хо чац ца, каб на ват поз няй 

во сен ню i зi мой сад вы гля-

даў пры го жа. Да та го ж тут 

па ся лi лi ся птуш кi — так пры-

ем на пра чы нац ца пад iх чы-

ры кан не! Вя до ма, мы пад-

корм лi ва ем гэ тых «квата-

ран таў».

— Iна, а якiя-не будзь ба-

та нiч ныя экс пе ры мен ты 

на ўчаст ку пра во дзi це?

— Мы па са дзi лi тры вi ды 

маг но лiй, са ку ру. Як i аб ры-

ко сы, яны вы дат на пры жы лi-

ся ў на шым клi ма це.

— Квет кi, я так мяр-

кую, — асоб ная пес ня...

— Так, я вель мi люб лю 

квет кi. Уся кiя! У мя не рас-

туць экс клю зiў ныя ру жы, 

рэд кiя сар ты пi во няў, ка са-

чы, цюль па ны, гла дыё  лу сы, 

не каль кi вi даў гар тэн зiй, 

хры зан тэ мы. Люб лю i са-

мыя звы чай ныя квет кi — на-

прык лад, флёк сы. Ка лi яны 

цвi туць, то нi бы та па кры-

ваю ц ца бе лай пе най...

— Вы ця пер жы вя це на 

дзве кра i ны. Нех та да па-

ма гае са чыць за ага ро дам, 

рас лi на мi?

— На шы сяб ры, яны ж 

i су се дзi. Ве да е це, мы 

звы чай на ка жам — маў-

ляў, паедзем на ле цi шча, 

адпачнём. А пры яз джа ем — 

заў сё ды ёсць ней кiя спра-

вы. Але ўсе яны ў ра дасць, 

бо ты ба чыш вы нiк. Лет нiм 

ве ча рам мож на за па лiць 

мност ва лiх та ры каў, па вя-

чэ раць на ву лi цы — гэ та так 

цу доў на!

— Ваш сын з ня вест кай 

пры яз джа юць, да па ма га-

юць?

— Яны пры яз джа юць, ка-

лi ўсё зроб ле на (смя ец ца). 

Мая га лоў ная па моч нi ца — 

унуч ка Ва ра. У яе ёсць дзi ця-

чы са до вы iн вен тар, яна лю-

бiць па лi ваць квет кi i град кi з 

ма лень кай па лi вач кi.

— Iна, у вас, мне здае-

ц ца, заў сё ды бы лi са ба кi, 

вы да па ма га лi i бяз дом-

ным жы вё лам...

— Ця пер мы жы вём на-

ез да мi — то ў Мiн ску, то ў 

Санкт-Пе цяр бур гу, шмат 

па да рож нi ча ем. У та кiх аб-

ста вi нах са ба ку трэ ба аль-

бо тры маць у гас цi нi цы для 

жы вёл, аль бо ва зiць за са-

бой. I ад но, i дру гое вы ры вае 

яго са звык ла га ася род дзя, 

ства рае стрэ са вую сi ту а-

цыю. Та му па куль у нас ня ма 

га да ван ца. Зрэш ты, тут ча-

сам за хо дзiць у гос цi ка ток. 

Ён та кi не за леж ны, гу ляе 

сам па са бе, заў сё ды зна-

хо дзiць дом, дзе яму ра ды i 

смач на кор мяць.

— Ваш дом знаходзіцца 

ў вя лi кiм аг ра га рад ку. 

Як склад ва юц ца ад но сi ны 

з су се дзя мi?

— Да во лi доб ра зыч лi ва. 

Нi я кай не зда ро вай цi каў нас-

цi — маў ляў, су сед ка ж ар-

тыст ка — на шчас це, не за-

ўва жаю.

— А цi не да ку ча юць ад-

па чы валь нi кi на пры ро дзе 

або ры ба кi, якiя, як я ба чу, 

зу сiм не па да лёк раз мяс-

цi лi ся?

— Тут ёсць праб ле ма... 

Мы ад ной чы з му жам вый-

шлi да ра кi па гу ляць i прос та 

бы лi ша кi ра ва ныя не ве ра-

год най коль кас цю плас ты-

ка вых бу тэ лек, рас кi да ных 

па бе ра зе. Мiж во лi за ду ма-

лi ся пра тое, што пас ля ся-

бе па кi не на ша цы вi лi зацыя. 

Я тады ска за ла: «Не ха чу, 

каб праз пяць сот га доў лю-

дзi прый шлi ў му зей i да ве-

да лi ся, што ў куль тур ным 

плас це XXI ста год дзя ар-

хе о ла гам уда ло ся знай сцi 

толь кi плас ты ка выя бу тэль-

кi!» Муж па ду маў, што трэ ба 

бы ло б ку пiць па ру кан тэй-

не раў, мяш кi для смец ця i 

аб ста ля ваць пля цоў ку. Але, 

аказ ва ец ца, фi зiч ная асо ба 

са ма воль на не мо жа гэ та-

га зра бiць. Так што ўжо не-

каль кi га доў за пар мы са мi 

ла дзiм су бот нi кi, пры бi раем 

пры рэ чную тэ ры то рыю. 

Хо чац ца ве рыць, што ўсё-

ткi куль ту ра лю дзей па во лi 

па вы ша ец ца, i сё ле та нам 

хо пiць ад на го мяш ка для 

«тра фе яў».

Мы не ча ка ем, што 

хтосьці прый дзе i зро бiць. 

Ка лi быў ура ган i дрэ вы ўпа-

лi прос та на да ро гу, мы най-

ма лi лю дзей, якiя лiк вi да ва лi 

на ступ ствы раз гу лу сты хii.

— А як вы ста вi це ся да 

та кiх ак цый, як, на прык-

лад, «Улад ку ем ма лую 

ра дзi му»?

— Вель мi доб ра! Гэ та 

яшчэ адзiн спо саб на га даць 

лю дзям, што жыц цё не за-

кан чва ец ца за iх брам кай. 

Не так гэ та скла да на i за-

трат на — па са дзiць квет кi за 

сва iм пло там, а не вы кiд ваць 

ту ды смец це. Ду маю, што ў 

нас усё ж больш лю дзей, 

якiя лю бяць сваю кра i ну, та-

му зай ма юц ца доб ра ўпа рад-

ка ван нем i пад трым лi ва юць 

чыс цi ню.

Мар га ры та ДРАЗ ДО ВА.

Фо та з аса бiс та га ар хi ва 

Iны АФА НАСЬ Е ВАЙ.

На «зор ным» ле цi шчыНа «зор ным» ле цi шчы

Iна АФА НАСЬ Е ВА: «Я вель мi люб лю квет кi. Уся кiя!»
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